
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metodologi merupakan jalan yang ditempuh untuk mencapai 

pemahaman. Jalan untuk mencapai pemahaman tersebut ditetapkan secara 

bertanggung jawab secara ilmiah dan data yang dicari untuk membangun 

atau memperoleh pemahaman yang luas melalui syarat ketelitian, ini berarti 

harus dapat dipercaya kebenarannya (Narbuko, 2007). Narbuko, Chalid dan 

Achmadi, 2007.  Metodologi Penelitian; Bumi Aksara 

3.1 Pendekatan dan Jenis Pengumpulan Data 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Moleong (2004) mengungkapkan penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami  oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi,motivasi,tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara 

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

dimkasudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu 

gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat 

penelitian dilakukan.1 Data yang dikumpulkan dalam penelitian 

diskriptif ini adalah berupa kata-kata, gambar , dan bukan angka-

angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 

Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci 

terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran 

penyajian laporan tersebut.data tersebut mungkin berasal dari 
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naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape,  dokumen 

pribadi,  catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada 

penulisan laporan demekian, peneliti menganalisis data yang sangat 

kaya dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya (Maleong, 2004:112) 

            3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Kabupaten 

Wonosobo. Peneliti memilih Kabupaten Wonosobo karena menurut 

peneliti di Kabupaten Wonosobo sudah melakukan sosialisasi pemilu 

bagi penyandang difabel dan penyandang difabel di Kabupaten 

Wonosobo cukup banyak. sehingga peneliti ingin meneliti proses 

sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU dalam bersosialisai untuk 

kesekian kalinya dalam menyambut Pemilihan Kepala Daerah 

Serentak yang berlangsung pada bulan Desember, selain itu juga lebih 

efisien dari segi waktu, tenaga dan finansial karena lokasi yang 

menjadi tempat penelitian dekat dengan rumah peneliti. 

3.3 Unit Amatan dan Unit Analisis 

 Satuan pengamatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber 

untuk memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau 

menjelaskan tentang satuan analisis (Ihalauw, 2003:174-

178;Vrendenbregt, 1981:31). Berdasarkan definisi tersebut dalam 

penelitian ini yang menjadi satuan pengamatan/unit pengamatan 

adalah sosialisasi KPU Wonosobo dalam mengkomunikasi Pemilihan 

Kepala Daerah terhadap penyandang difabel kepada penyandang 

difabel. Sedangkan unit analisn adalah “ pesan sosialisasi KPU 

Wonosobo pada penyandang difabel Tunanetra 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Bagian ini akan menjelaskan cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Bagian ini 

terdiri dari teknik pengumpulan data, jenis data, dan sumber data. 



3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam (in depth interview). (Moleong, 2004) 

mengungkapkan wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, antara lain : 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan. 

3.4.2 Jenis Data 

Dalam suatu penelitian, data terdiri dari dua jenis, yaitu: 

Pertama, data primer, yaitu data yang didapat dari sumber 

pertama, dari individu seperti hasil wawancara yang biasa 

dilakukan peneliti (Waluya, 2007). Hal ini juga diungkapkan oleh 

Nawawi (1983) bahwa data primer adalah data autentik atau data 

langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. 

Sedangkan data sekunder peneliti dapatkan dari buku, jurnal,web. 

3.4.3  Sumber Data  

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara. Moleong (2004) mengungkapkan wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian Kualitatif merupakan proses penelitian yang 

berkesinambungan. Menurut Bogdan dan Biklen “Analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 



data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 

2007). Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman, 

dimana analisis dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan 

setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Miles and 

Huberman (1984) mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (dalam 

Sugiyono,2009:246) 

3.5.1.  Reduksi Data  

 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data 

berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang 

berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa 

hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi (Miles & Huberman, 1992:16).  

3.5.2 Penyajian Data  

 Penyajian data merupakan sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles & Huberman, 

1992:17). Setelah data yang tersusun di cross-check dengan 



dokumen yang ada dan dengan sumber-sumber informasi 

lain, kemudian data disajikan.  

3.5.3. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah suatu tinjauan 

ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi 

begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan 

kembali serta tukar pikiran untuk mengembangkan 

“kesepakatan intersubjektif”, atau upaya yang luas untuk 

menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat 

data yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


